
BESLUITENLIJST DER VERGADERING VAN HET VAST BUREAU 
GEHOUDEN OP DINSDAG 21 JANUARI 2020 ............................... 1STE OPROEP 

Aanwezig: Bert Moyaers, voorzitter 

Mark Vanleeuw, Gert Vandersmissen, Marijke Berden, Guido 

Ector,  

Bart Gruyters, toegevoegd schepen - voorzitter Bijzonder Comité 

voor de Sociale Dienst 

Nathalie Creten, algemeen directeur 

Verontschuldigd: / 

Afwezig / 

HET VAST BUREAU 

 

1.  Vorig verslag 

A.  Goedkeuring van de ontwerpnotulatie van de vorige zitting van het Vast Bureau. 

De ontwerpnotulen van de vorige zitting van het Vast Bureau worden zonder opmerkingen 

goedgekeurd. 

 

2.  Financiële dienst: 

A.  Bestelbonnen. 

De bestelbonnen gekend onder de nummers 3 tot en met 5 worden goedgekeurd. 

 

B.  Bevel aan de algemeen directeur en de financieel directeur tot het betalen van de facturen ten 

laste van het OCMW. 

De facturen genummerd van 22 tot en met 28, 30, 38 tot en met 42, 1857 tot en met 1858 

en van 1860 tot en met 1865 worden als ten laste van het OCMW beschouwd en mogen 

betaald worden.  

 

C.  Opvolging budgetten in kader van het meerjarenplan 2020-2025 

De nota inzake de opvolging van budgetten in kader van het meerjarenplan 2020-2025 

wordt goedgekeurd.  

 

3.  Sociale dienst: 

A.  Niet akkoord voorstel De Watergroep nieuwe werkwijze Lokale Adviescommissie (LAC) 

water 

Er wordt akkoord gegaan met het voorstel van De Watergroep om, in geval van het niet 

naleven van een afbetaalplan door een huishoudelijke klant, het dossier voor invordering 

door te sturen naar een deurwaarder maar in afwachting van de debietmeter wordt de klant 

niet afgesloten. 

 

4.  Secretariaat: 

A.  Ter agendering op de raad voor maatschappelijk welzijn: 



Toetreding gemeente en OCMW tot Audio (Vereniging van publiek recht onderworpen aan 

deel 3, titel 4, hoofdstuk 2, van het decreet over het lokaal bestuur), goedkeuring van een 

intern auditcharter, oprichting van een plaatselijke auditcomité 

 

B.  Kennisname van verslagen, briefwisseling e.a. 

 

Namens het Vast Bureau 

Op bevel: 

de algemeen directeur 

Nathalie Creten 

de voorzitter 

Bert Moyaers 

 


